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REPRESENTATIONSSERIER DAMER OCH HERRAR 2018
Nu är spelprogrammen klara och finns i FOGIS för representationsserierna damer och herrar:
Div. 3 damer
Div. 4 damer
Div. 4 herrar
Div. 5 herrar
Div. 6 herrar
Div. 7 herrar
Utvecklingsserier
Enligt representantskapsbeslut, 2017-11-21, så ska lag som ska spela i utvecklingsserier
damer klass 1 och klass 2 samt herrar klass 2 och klass 3 anmäla sig i FOGIS, vilken nivå man
vill spela under 2018.
Kom ihåg att ändra till säsong 2018 när ni gör anmälan.
15/1, är sista datum att anmäla lag till utvecklingsserier dam, klass 1 och klass 2 samt herr,
klass 2 och klass 3.
OBS! Klass 1 herrar ska ingen anmälan göras då resultat från 2017 års seriespel ska gälla!
OBS! Viktigt att varje lag lägger in sina kontaktpersoner i respektive lag/serie omgående så
att varje lag lätt kan hitta kontaktuppgifter till era lag.
Tävlingskväll

Datum och plats
Tävlingskväll - onsdagen den 7/2 start 18.30, Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro.
Då tävlingskvällen bland annat kommer att utbilda och informera om ”viktiga frågor inför
2018” bör föreningen delta med den som är lagledare eller motsvarande för laget, dock max
två deltagare per lag.
Hallands FF bjuder på kaffe/fika
Anmälan
Skriftligt anmälan med namn och förening skickas till info@hallandsff.se senast 31/1 2018.
Spelprogram
Inläggning av matchtider i FOGIS
Hemmalaget ansvarar för att matcherna blir inlagda i FOGIS enligt nedan:
#Hemmalaget ansvarar för att kontakt tas med bortalaget och att båda lagen kommer
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överens om matchdatum och tid.
#Samtliga lag ansvarar för att vara tillgängliga på de kontaktuppgifter som laget angett i
FOGIS.
#Kan inte lagen komma överens om matchdatum och tid så är det sista speldatum i aktuell
spelomgång som gäller utan undantag.
#Om hemmalaget lägger in matchdatum och tid utan att kontakt är tagen med bortalaget
kan bortalaget begära matchändring och kostnaden för detta skall då betalas av
hemmalaget.
#Om hemmalaget inte får kontakt med bortalaget skall då HFF meddelas om detta i god tid
innan sista dag för inläggning av uppgifterna.
18/2, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier herrar.
2/3, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier damer.
9/3, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.
I spelprogrammet är det inlagt 3 matcher på lördagar och 3 matcher på söndagar i respektive
serie.
Det går bra att byta dag på helgen efter överenskommelse med en annan match.
Hallands FF ser gärna också att ni kan lägga matcher på vardagar då vi har den situationen
med brist på domare.
Den 23 augusti är det en matchfri dag i spelprogrammet. Inga matcher får spelas den dagen.
Det finns även en matchfri helg per serie i spelprogrammet, som man inte får spela några
matcher.
I samtliga ovan nämnda serier fastställer Hallands FF speldatum och tid i sista omgången.
Vid kvällsmatcher från mitten av april och efter höststarten beaktas följande senaste
starttid för match
Vid kvällsmatcher i mitten av april och efter höststarten beaktas följande senaste
matchtider:
9/4 – 15/4 kl. 18.30
16/4 – 22/4 kl. 18.45
23/4 – 12/8 kl. 19.00
13/8 – 19/8 kl. 18.45
20/8 – 26/8 kl. 18.30
27/8 – 2/9 kl. 18.15
3/9 – 9/9 kl. 18.00
10/9 – 16/9 kl. 17.45
17/9 – 23/9 kl. 17.30
24/9 – 30/9 kl. 17.15
1/10 – 7/10 kl. 17.00
8/10 – 14/10 kl. 16:45
För spel senare än dessa tider krävs godkänt elljus.
Vid dåligt väder under denna period bör matcherna starta 15 minuter tidigare.

